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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
  
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 
Proxy Form (A) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้   เขยีนที�____________________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วันที�_______เดือน______________________พ.ศ. ________ 
  Date          Month                              Year 
  
(1) ขา้พเจา้ 
  I/We 
 อยู่บา้นเลขที� สัญชาต ิ
 Address Nationality 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ณศุาศิริ จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of  Nusasiri Public Company Limited (“The Company”) 
  
 โดยถือหุน้จาํนวนทัNงสิNนรวม หุน้             และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสียง ดงันีN
 Holding the total amount of shares  with the voting rights or    votes as follows: 
  
 � หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
  Ordinary share shares with the voting rights or votes 
  
 � หุน้บริุมสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ เสียง 
      Preferred share shares with the voting rights or votes 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint 
 

   �1. ชื�อ อาย ุ  ปี    อยู่บา้นเลขที�   
    Name age        years, residing at 
   ถนน   ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต                                                
.   Road                                  Sub-district District 
   จังหวัด                         รหัสไปรษณีย ์        หรือ 
   Province                 Postal Code       or 
  

                                                          �2. ชื�อ     นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท ์ อาย ุ 69 ปี    อยู่บา้นเลขที�    353/5     . 
   Name     Mr.Pradit Sawattananond        age    69    years, residing at     353/5 
   ถนน                    - ตาํบล/แขวง       สี�พระยา อาํเภอ/เขต          บางรัก    .  
   Road                   -        Sub-district       See Phraya    District          Bang Rak 
   จังหวัด      กรงุเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย ์        10500          
   Province       Bangkok               Postal Code          10500 
 

          �3. ชื�อ       นายมานพ  ถนอมกิตตอิาย ุ   65    ปี อยู่บา้นเลขที�          117/159          . 
   Name  Mr.Manop  Thanomkitti age    65    years, residing at     117/159 
   ถนน             -    ตาํบล/แขวง        ทุ่งสองหอ้ง อาํเภอ/เขต     หลกัสี� .              
   Road             -        Sub-district       Tungsonghong     District        Laksi 
   จังหวัด     กรงุเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์        10210    
   Province        Bangkok          Postal Code        10210 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
กรณีเลือกขอ้ 2. หรือ 3.  

กรณุาทาํเครื�องหมาย � ที� � 2. หรือ 3. 
If you make proxy by choosing no. 2 or 3, 

please mark � at � 2 or 3. 

กรณีเลือกขอ้ 1.  
กรณุาระบชืุ�อผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing no. 1,            

please mark � at � 1. and give the detail 
of proxy holder. 
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 คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัNงที� 
1/2560 ในวันจันทร ์ที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เมเปิล หอ้งเทียร่า (ชัNน 3) เลขที� 9 ถนนศรีนครินทร ์แขวงบางนา เขตบาง
นา กรงุเทพมหานคร 10250 หรือจะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 
  Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Extra-General Meeting of Shareholders 
No.1/2017 to be held on Monday, December 18, 2017, at 14.00 hrs., at MAPLE Hotel, Tiara Room (3rd floor), No. 9 Srinakarin Road Bang Na sub 
district, Bang Na District, Bangkok 10250 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
 
 
 
  
    
  กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุเวน้แตก่รณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนว่า ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
   Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the 
Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
   ลงชื�อ/Signed ........................................................................ ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 
                              (......................................................................) 
 
 
   ลงชื�อ/Signed ...................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                              (......................................................................) 
 
 
  ลงชื�อ/Signed ...................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                               (......................................................................) 
 
 
  ลงชื�อ/Signed ..................................................................... ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                               (.....................................................................) 
 
 
หมายเหต ุ/ Remark 

ผูถื้อหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.  The number of share may not be divided to more than one 
proxy holder in order to divide the vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ูที้Eมาประชมุดว้ยตนเอง โปรดนําหนงัสือฉบบันีHมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 


